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Det känns lite konstigt att skriva 
Nyhetsbrevet denna gång, då allt ligger på is 
och man vet inte alls hur det ser ut framöver. 
Gällande beslut från SKK gäller t.o.m. 31 maj, 
sedan få vi se hur det blir efter det. Planerna 
fortgår dock och det finns en tid efter Corona 
som vi får se fram emot! 
Viktigt är att man håller sig uppdaterad om 
läget och SKK:s anvisningar, som läggs ut på 
SKK:s hemsida. 
 
Agrias hundpromenader 
Agrias Hundpromenad är p.g.a. Convid-19 
flyttad från maj till 5 september 2020. I 
samband med promenaderna har ni i 
sektionerna möjlighet att delta och 
marknadsföra er sektion. Mer information 
om Agrias hundpromenad kommer på 
www.hundpromenaden.com 
 
Exteriör II 
Vi håller just nu på att jobba fram en ny form 
av utbildningen Exteriör II, där man ska 
kunna genomföra den med teori på distans 
via dator eller mobil och sedan en dag med 
praktiska övningar där gruppen samlas. Vi 
kommer att lägga ut information om den och 
vi hoppas att ni i sektionerna kan hjälpa oss 
att marknadsföra det när det är dags. 
 
Inställda Open Shower 
Då flertalet Open Shower har varit tvungna 
att ställas in finns i år möjligheten att flytta 
utställningen till hösten istället. Om det är 
aktuellt, skicka förslag på nytt datum till 
exterior@goldenklubben.se. 
 
 

 

 

  
 

Uppdaterade arvoden och startavgifter på 
jaktprov 

Nya beslut har fattats angående 
domararvoden och startavgifter för jaktprov – 
följande gäller: 
Domararvoden 
A- och B-prov 1250 kr innan skatt 
C-prov 750 kr innan skatt (diplomerade och 
certifierade domare) 
Startavgifter 
A-prov inkl KKL max 850 kr 
B-prov max 600 kr 
C-prov max 500 kr 
 
Fullmäktige 
Årets Fullmäktige genomförs Söndag 26 april 
och det sker via telefon. Ni i sektionerna har 
fått inbjudan och för er som inte anmält er 
delegat ännu, ber vi er göra det snarast. 
Anmälan skickas till 
exterior@goldenklubben.se och skall 
innehålla: delegatens namn, adress, 
telefonnummer och mail-adress samt även en 
suppleant. 

 

 
 

Njut av våren och era fantastiska 
hundar, så hoppas vi att vi snart kan ses 

på olika arrangemang igen! 

 

http://www.hundpromenaden.com/

